Aktuálny cenník inzercie v mesačníku Ružinovské Echo
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Forma					Rozsah			Cena/ bez DPH/
Inzerát - 210x297 mm			

1/1 strany		

949 €/ mesiac

Inzerát - 182x135 mm			

1/2 strany		

499 €/ mesiac

Inzerát - 182x90 mm			

1/3 strany		

359 €/ mesiac

Inzerát - 182x67,5 mm			

1/4 strany		

249 €/ mesiac

Inzerát - 91x67,5 mm			

1/8 strany		

139€/ mesiac

1. Presné umiestnenie Vašej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa.
2. Výber umiestnenia inzercie zadávateľom je spojený s prirážkou 50 % k aktuálnym
cenníkovým cenám.
3. Za opakované umiestnenie inzercie v minimálne dvoch vydaniach Ružinovského Echa
poskytujeme zľavu za opakovanie až do výšky 25 %

Špeciálne inzertné formáty:
• Vystrihovací zľavový kupón /rôzne formáty a formy/ - mínus 25% z ceny klasického
inzerátu podľa určeného rozsahu
• Vkladanie reklamných letákov a tematických príloh: Cena za vloženie 1 letáku do mesačníka
bez balenia mesačníka do fólie:
a) cena za vklad na presnú pozíciu (presne vybranú stranu): 0,049 EUR bez DPH/ks
b) cena za vklad na ľubovoľnú pozíciu (ľubovoľnú stranu v mesačníku): 0,029 EUR bez DPH/ks

Storno poplatky:

• Storno 14 dní pred uverejnením – 40%
• Storno 7 dní pred uverejnením – 100%

Technické podmienky:

• Plnofarebné periodikum vo formáte A4 (297x210 mm)
• Sadzobný rámec – 180x270 mm
• Predloha: rozmer - 300 dpi CMYK, 3mm spadavka, formát .pdf

Aktuálny cenník internetovej reklamy pre: portál
www.ruzinovonline.sk, www.tvr.sk a www.ruzinovskeecho.sk
Zobrazenie		Cena			Poznámka
Banner na titulnej strane
90 €
- Téma /Headline/			
				

Nadpis: 40 znakov
Perex: 160 znakov
Foto: 280 x 210px (formáty: .jpg, .gif (statické), .png)

Reklama Rectangle banner 30 €

Banner: 180 x 150px (formáty: .swf, .jpg, .gif, .png)

Reklama Half banner

40 €

Banner: 234 x 60px (formáty: .swf, .jpg, .gif, .png)

Reklama Full banner

60 €

Banner: 720 x 90px (formáty: .swf, .jpg, .gif, .png)

PR článok + odkaz 		

90 €

/navigácia cez titulnú stranu webu/

1. Cena za reklamu je uvádzaná za 4. týždne, bez DPH.
2. V závislosti od objemu zadanej reklamy sme pre Vás pripravení vypracovať
výhodnú individuálnu cenovú kalkuláciu.
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Aktuálny cenník reklamy v Televízii Ružinov
Formát

Čas

Umiestnenie		

Počet opakovaní

Cena /bez DPH/

Reklamný šot 1
30 sek
V pevnom		
			reklamnom bloku.

10x denne

30 €/deň

Reklamný šot 2
30 sek
Mimo reklamného 		
			bloku /podľa dohody/.

10x denne

60 €/deň

Inforeklama
30 sek
V pevnom reklamnom
/oznam/			bloku.

10x denne

30 €/deň

Telenákup
90 sek
V pevnom telenákupnom
			/reklamnom/ bloku.

5x denne		

90 €/deň

Komerčná
max 3
V pevnom reklamnom
5x denne 		
reportáž		
min
bloku, resp. v určenej
v reklamnom bloku,
			relácii.			resp. určená relácia
						(premiéra a reprízy).

350 €
vrátane
výroby

Komerčný
max 3
V pevnom reklamnom
5x denne 		
rozhovor		
min
bloku, resp. v určenej
v reklamnom bloku,
			relácii.			resp. určená relácia
						(premiéra a reprízy).

250 €
vrátane
výroby

Cenník účasti v reláciach TVR
					Formát			
Cena bez DPH
Relax				
15 min/1x denne/7 dní v týždni

500,00 €
Labku na to (relácia o zvieratách)
15 min/2x denne/7 dní v týždni

500,00 €
King Kong vo vani			
30 min/4x denne/7 dní v týždni

1 500,00 €
Menučko (relácia o varení)		
15 min/5x denne/7 dní v týždni	
500,00 €
Na okraj				
15 - 20 min/5x denne/7 dní v týždni
				(moznosť natočenia rozhovoru
				
z akejkoľvek Vašej akcie)	
500,00 €
Správa				
do 1 min /7 dní v týždni
	
300,00 €
Výroba TV
spotu na objednávku		

500 – 1000 € /podľa náročnosti výroby/

Výroba statickej
reklamy na objednávku		

150 – 200 € /podľa náročnosti výroby/

TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO: 35 728 213, kontakt: reklama@tvr.sk, +421 918 391 725
Cenníky sú platné od 1.12.2017

